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Таблиця 2 – Фотосинтетичний потенціал посіву залежно від фону живлення та строку сівби, 
млн. м2 добу/га, 2007-2009 рр. 

Гібрид (С) Строк сівби (В) Фон живлення (А) 
без добрив N30P30K30 

Оскіл  
ранній 1,38 1,46 

рекомендований 1,29 1,34 
пізній 1,06 1,11 

Ант  
ранній 1,67 1,56 

рекомендований 1,50 1,50 
пізній 1,15 1,24 

Ясон  
ранній 1,53 1,55 

рекомендований 1,37 1,65 
пізній 1,59 1,53 

Богун 
ранній 1,56 1,38 

рекомендований 1,45 1,46 
пізній 1,44 1,49 

Капрал 
ранній 1,32 1,37 

рекомендований 1,49 1,60 
пізній 1,36 1,48 

Дарій  
ранній 1,35 1,58 

рекомендований 1,01 1,54 
пізній 1,69 1,63 

НІР05 А – 0,02; В – 0,03; С – 0,03; АВ – 0,05; АС – 0,05; ВС – 0,08; АВС – 0,11  
 

У гібридів середньоранньої групи на фоні із 
основним внесенням добрив у дозі N30P30K30 значен-
ня ФПП, як і урожайність, не мали значних коливань 
за строками сівби, як у групи ранньостиглих гібридів. 
Це означає, що середньоранні гібриди виявилися 
більш пластичними до умов навколишнього середо-
вища. Виключенням є гібрид Капрал, у якого відміча-
ли тенденцію до зменшення урожайності за пізнього 
строку сівби. Між урожайністю та ФПП встановлено 
середню кореляційну залежність r = 0,44 ± 0,31. 

Висновки та пропозиції. Найбільший рівень 
урожайності гібриди ранньостиглої групи забезпечи-
ли за раннього строку сівби за температури ґрунту 6-
8 °С – від 2,38 до 2,86 т/га. Урожайність середньо-
раннього гібрида Дарій збільшувалася за пізнього 
строку сівби на фоні без добрив на 0,24 т/га, на фоні 
із основним внесенням добрив у дозі N30Р30К30 – на 
0,25 т/га порівняно з рекомендованим строком сівби. 
Між урожайністю та фотосинтетичним потенціалом 
посіву встановлено середню кореляційну залежність 
r = 0,44 ± 0,31. 

Перспектива подальших досліджень. Перс-
пектива подальших досліджень полягає у необхідно-
сті дослідження впливу агротехнічних прийомів ви-
рощування на продуктивність посівів соняшнику в ці-

лому, що дозволить у повній мірі зрозуміти характер 
формування урожайності та якості насіння. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ПРОЕКТУВАННЯ  
РИСОВИХ СІВОЗМІН, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

А.В. ПОЛЄНОК  
С.Г. ВОЖЕГОВ – кандидат с.-г. наук, с.н.с.  
Інституту рису НААН 

Однією з важливих умов отримання високих і 
сталих врожаїв рису є введення і дотримання прави-
льних сівозмін. Рисові сівозміни є системою органі-
заційно-господарських, економічних та агротехнічних 
заходів, спрямованих на раціональне використання 
землі, розміщення і чергування культур, підвищення 
родючості ґрунтів і на цій основі одержання високих 

урожаїв як рису, так і супутніх культур. Рисові сіво-
зміни дозволяють більш раціонально використовува-
ти зрошувальні землі та збільшувати вихід продукції 
з одиниці площі, підвищувати ефективність добрив. 

Правильне чергування культур в сівозміні в су-
купності з агротехнічними і меліоративними захода-
ми прискорює окультурення земель, забезпечує мо-
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білізацію їх родючості та підвищення врожайності 
рису при зниженні витрат на одиницю отриманої 
продукції. 

Рисові сівозміни повинн будуватись таким чи-
ном, щоб забезпечувати достатню маневреність в 
зміні співвідношення культур та їх чергування без 
перебудови рисової зрошувальної системи. 

Вибір сівозміни залежить, в першу чергу, від спе-
ціалізації господарства та меліоративних умов його те-
риторії. В рисосійних господарствах рис, як провідна 
культура, повинен займати найбільшу площу [1, 2, 6, 7, 
13, 18]. В той же час в більшості зон рисосіяння госпо-
дарства багатогалузеві, з інтенсивним тваринництвом. 
Тому в сівозміні, окрім рису, необхідно вирощувати ко-
рмові бобові культури, в тому числі люцерну і конюши-
ну, котрі до того ж є найкращими попередниками рису, 
а також збагачують ґрунт органічними речовинами, по-
кращують його фізичні властивості, сприяють посилен-
ню мікробіологічних процесів. 

Порядок чергування культур в рисовій сівозміні 
тісно пов'язаний з біологією рису, а також специфіч-
ними умовами, в яких він вирощується – затоплен-
ням поля відповідним шаром води [23]. Правильно 
складена сівозміна повинна задовольняти вимоги 
культури рису та сприяти проведенню всіх агротехні-
чних і меліоративних заходів його вирощування. 

Через свою специфіку рисові сівозміни мають 
вузьку спеціалізацію, що пов’язано, в першу чергу, з 
територіальним обмеженням районів рисосіяння та 
великими капітальними вкладеннями на побудову 
зрошувальних систем [2, 9, 15]. 

Рисові сівозміни виконують свої функції тільки в 
тому випадку, якщо вони покладені на систему, з чіт-
ко працюючою дренажно-скидною мережею, яка за-
безпечує необхідний режим зрошення, та достатню 
автономність кожного окремого поля [3, 10, 20]. 

Дослідження і практика показують, що таким 
вимогам в більшій мірі відповідають багатопільні ри-
сові сівозміни, і, в тому числі, восьмипільні сівозміни, 
а в деяких зонах шести-, семи- і дев'ятипільні. 

Сівозміни з короткою ротацією виправдовують 
себе на масивах з погіршеними гідрологічними умо-
вами, де вирощування багаторічних трав практично 
неможливе через вимокання [4, 23]. 

В рекомендаціях 2011 року Інститут рису про-
понує три види сівозмін: шести-, семи- і восьмипільні 
[12]. 

Шестипільні сівозміни передбачають наступне 
чергування культур: 

1. Люцерна під покрив зернових 
2. Люцерна 
3. Рис 
4. Рис 
5. Зайнятий пар (ярі на зерно чи зелений корм 

+ обробіток пару + сидерати) 
6. Рис 
Ступінь насиченості рисом – 50 %, люцерною – 

33,3 %, зайнятим паром 16,7 %. 
Семипільні сівозміни:  
1. Ярі зернові на зелений корм + літній посів 

люцерни 
2. Люцерна 
3. Люцерна 
4. Рис 
5. Рис 
6. Зайнятий пар 
7. Рис 
Ступінь насиченості рисом – 42,8%, люцерною 

– 42,8%, зайнятим паром – 14,4 %. 
Восьмипільні сівозміни: 
1. Люцерна під покрив зернових 
2. Люцерна 
3. Рис 

4. Рис 
5. Зайнятий пар (ярі на зерно чи зелений корм 

+ обробіток пару + сидерати) 
6. Рис 
7. Зайнятий пар ( ярі на зерно чи зелений корм 

чи обробіток пару + посів сидератів) 
8. Рис 
Ступінь насиченості рисом – 50 %, люцерною – 

25 %, зайнятим паром – 25 %. 
Рекомендоване насичення сівозмін рисом, як ос-

новною культурою, дозволяє стабілізувати загальне 
водоспоживання на оптимальному рівні, забезпечує пі-
двищення родючості ґрунту за рахунок використання 
кращих попередників і застосування органічних і сиде-
ральних добрив, а також дозволяє своєчасно звільнити 
поля від супутніх культур для проведення агротехніч-
них заходів для підтримання належного фітосанітарно-
го та меліоративного стану систем. 

Важливою умовою стабільного виробництва 
продукції на землях рисових зрошуваних систем без 
порушення їх екологічної рівноваги є дотримання на-
уково-обґрунтованих рисових сівозмін і коротким пе-
ріодом ротації основної культури з обов’язковим 
приорюванням в ґрунт рослинних решток продукції 
рослинництва, введення до сівозмін полів, де виро-
щуються зернобобові культури (соя, горох), які не 
тільки тимчасово поповнюють ґрунт біологічно 
зв’язаним азотом, але й підвищують валове вироб-
ництво зерна, прибутковість і рентабельність рисів-
ництва, створюють кращі умови для розширення ви-
робництва. Крім того обов’язковим є періодичне ви-
сівання сидеральних культур, серед яких перевагу 
слід надавати бобовим озимим культурам, таким як 
озима вика, зимуючий горох [12, 15, 16, 23]. 

Сидеральні культури, відрізняючись від рису 
своєю біологією та агротехнікою, суттєво покращу-
ють фітосанітарний стан в рисових полях і послаб-
люють негативні наслідки несприятливого поперед-
ника в полях із тривалими повторними посівами ри-
су. Заорювання зеленої маси у поєднанні з внесен-
ням мінеральних добрив забезпечує одержання уро-
жаю рису на рівні 70 – 80 ц/га, що прирівнюється до 
його продуктивності по пласту люцерни. 

Особливе значення має використання проміж-
ного сидерату – озиме жита в агромеліоративному 
полі. Посів озимого жита на зелене добриво прово-
дять у вересні – жовтні. До сівби рису наростає до 9 
– 12 т/га зеленої маси, після заробки якої залиша-
ється достатньо часу для підготовки ґрунту під рис. 
Це дозволяє поповнити запаси органічних речовин у 
ґрунті, а також зменшити норму внесення мінераль-
них добрив. 

Для зони рисосіяння слід рекомендувати в яко-
сті проміжних культур на зелений корм та зелене до-
бриво в зайнятих та сидеральних парах зернобобові 
культури та однорічні трави.: 

1) для посіву в зайнятих та сидеральних парах 
– озима пшениця, ярий ячмінь, вико-вівсяна суміші; 

2) в якості проміжних культур на зелений корм 
та добриво: 

- для літніх посівів в парових полях: горох, вика 
яра + овес; 

- для осінніх (озимих) посівів в парових та рисо-
вих полях: озиме жито, озима вика, озимий ріпак в 
чистих та змішаних посівав [22]. 

Проміжні культури змінюють агроценоз та ство-
рюють перерву в повторних посівах рису, збагачують 
ґрунт органічними речовинами високої біологічної 
цінності, в результаті чого посилюється мікробіологі-
чна діяльність та створюється сприятливий окисно-
відновлювальний потенціал в затопленому ґрунті ри-
сового поля [5, 19]. 
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Порівняно високий рівень теплозабезпечення і 
тривалий безморозний період дають можливість ши-
роко використовувати поєднання основної та промі-
жних культур у рисових сівозмінах. 

Люцерна – кращий попередник рису, урожай 
якого в значній мірі залежить від стану посівів люце-
рни. Тому її вирощуванню слід приділяти належну 
увагу. В ранньому посіві вона висівається під покрив 
ярого ячменю на зерно. Літні безпокривні (чисті) по-
сіви люцерни покращують фітосанітарний стан і до-
зволяють ефективно боротися зі злаковими та боло-
тними бур’янами, а також суттєво впливають на під-
вищення родючості ґрунту. 

Рисові зрошувальні системи на півдні України 
розташовані на малопродуктивних каштанових і луч-
но-каштанових ґрунтах різного ступеню солонцюва-
тості. Вміст гумусу в них не перевищує 2,5%. Остан-
нім часом відмічається тенденція зниження вмісту 
гумусу, тому одним з основних факторів підтримання 
родючості рисових ґрунтів та припинення їх деграда-
ції є вирощування супутніх культур, здатних макси-
мально збагатити ґрунт органічними речовинами. 

Рівень врожайності біомаси люцерни. як основно-
го попередника рису, в значній мірі впливає на гумусо-
вий стан ґрунтів. Люцерна здатна використовувати азот 
повітря, тому її продуктивність несуттєво залежить від 
внесення азотних добрив та вмісту азоту в ґрунті. Не-
обхідно також відмітити роль глибоко-проникаючої ко-
реневої системи люцерни у вилученні зольних елемен-
тів з глибоких шарів ґрунту [14, 22, 24]. 

Як альтернативу багаторічним травам в насін-
ницьких посівах рису з метою зменшення засмічено-
сті їх червонозерними формами, можна застосувати 
дворічне агромеліоративне поле з посівами ярих і 
озимих зернових та інших культур у комплексі з ме-
ліоративними, ремонтно-відновлювальними і відпо-
відними агротехнічними роботами. 

В агромеліоративному полі вирощують в першу 
чергу культури, які максимально використовують ве-
сняні запаси вологи, а тому менше потребують по-
ливів, швидко нарощують зелену масу і пригнічують 
розвиток бур’янів. До таких культур відносяться ярі 
та озимі зернові культури, зернобобові, гречка, одно-
річні трави, бобові та хрестоцвіті культури: буркун, 
ярий ріпак і гірчиця, які показали добрі результати у 
випробуванні на полях Інституту рису [11,12]. 

Рисова сівозміна вважається засвоєною, якщо 
всі культури займають відведену їм кількість полів, 
висіваються після попередників, прийнятих даною 
схемою, та дотримується встановлена технологія їх 
вирощування. 

Для необхідного засвоєння сівозмін в кожному 
господарстві необхідно [4, 21]: 

– скласти план переходу до рекомендованих 
сівозмін, в якому передбачити агротехнічні прийоми 
на кожен рік, а також меліоративні заходи що попе-
реджують заболочування та вторинне засолення 
зрошувальних земель; 

– скласти ротаційну таблицю, де вказати склад, 
чергування та агротехніку культур по полях на рік за-
своєння та на період першої ротації; 

– розміщувати всі культури на полях рисової сі-
возміни в повній відповідності з прийнятими планами 
переходу, а в засвоєних сівозмінах – по затвердже-
ній ротації. Відхилення від них можуть бути допущені 
лише тимчасово, у випадку загибелі культур в період 
їх вегетації; 

– висівати люцерну на сильно засолених ґрун-
тах лише після декількох років культури рису, коли 

буде досягнуто достатнє розсолення метрової товщі, 
що встановлюється хімічними аналізами; 

– для попередження підтоплення та вторинного 
засолення межу кожного поля сівозміни слід розмі-
щувати згідно проекту по глибокій дренажно-скидній 
мережі. 

Порушення сівозмін недопустиме, а перехід на 
незмінне вирощування рису призводить до зниження 
врожаю, збільшення засміченості, погіршенню фіто-
санітарного та меліоративного стану системи [8,17].  
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